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NIEUWS VOOR OUDEREN
en vooral ook: dekken de aktiviteiten de 
behoeften van ouderen? Deze inventarisatie 
moet ook gezien worden in het licht van de 
Stadsdeelraad, die in 1990 beslissingen gaat 
nemen over de verdeling van gelden. Belang- 
rijk dus! Voor informatie kunt u  zieh wenden 
tot het Wijkopbouworgaan, Ouderenberaad, 
Polanenstraat 174 Telefoon; 82 97 73.

BRIDGEN?
We zijn op zoek naar mensen die regelmatig 
willen bridgen met elkaar. Belangstelling? 
Meldt u  aan bij: Wijkpost voor Ouderen, 
Houtrak; telefoon: 82 96 94.

TENTOONSTELLING
In de Bogt/Westerbeer zal in de week van 26 
t/m 30 juni een tentoonstelling gehouden wor- 
den van poppen. Allerlei zaken rond “het 
maken van poppen” , “de betekenis van pop- 
pen” en “historie van verschillende stijlen” 
komen aan de orde. Ook is er een middag voor 
kinderen met poppenkast. Aankondigingen 
hiervoor volgen, u  kunt de tentoonstelling 
’s middags bezichtigen van 13.30 tot 16.00 uur.

BURENHULP
Met ingang van 26 april heeft “ Burenhulp” een 
nieuw adres, te weten: Haarlemmerdijk 58, 
telefoon: 26 12 08.

OUDERENADVIESRAAD
Voor informatie over de ontwikkelingen van de 
Ouderenadviesraad k^nt u terecht bij de Wijk- 
post voor Ouderen Staatsliedenbuurt, telefoon: 
84 43 52; vragen naar Saskia. u  kunt zich nog 
steeds aanmelden voor deelname. Daarvoor 
kunt u zich ook wenden tot:
-  Wijkpost voor Ouderen spaarndammer- 

buurt, tel.: 82 96 94; Cisca Meyer 
öf: Buurthuis Verzet, tel.: 84 01 24; Katrien 
van Haaster.

Wie kunnen er me«???
E r  kunnen zo’n 30 kinderen met ons mee. De 
kinderen moeten minimaal 6 jaar zijn en op een 
basisschool zitten. Als leiding gaan, voor zover 
bekend, mee: Evert, Ria, Hans, Pia, Jeroen, 
Lloyd en Koos.

Wat kost het zomerkamp?
Het kamp kost nog steeds /  110.- per deelne- 
mer. Voor meerdere kinderen uit één gezin 
bestaat er een korting; de prijs wordt dan /  90.- 
per deelnemer. Bij inschrijving dient tenminste 
/  25.- vooruitbetaald te worden (dit bedrag 
wordt afgetrokken van het totaal te betalen 
bedrag). De prijs is all-in, exclusief zakgeld.

Informatie
Heeft u nog verdere vragen, of wilt u  met ons 
over het een en ander praten, kunt u  bellen 
naar buurthuis Verzet, tel. nr. 020-840124. 
Vraagt u  dan naar Koos. u  kunt natuurlijk ook 
langskomen, de koffie staat altijd klaar!ا

KINDERVAKANTIE-WEEK
8 juli  t/m 14 juli  1989

Beste ouders en kinderen
Ook dit jaar organiseert buurthuis Verzet/ 
Piraat een kamp voor kinderen uit de Spaarn- 
dammer- en Zeeheldenbuurt. We gaan deze 
keer naar een recreatiecentrum “De Zandpol” 
bij Schoonebeek in Drenthe. We logeren in een 
redelijk nieuw kampgebouw op een recreatie- 
terrein. De kinderen die in 1987 met ons mee 
geweest zijn op het zomerkamp kunnen zich 
deze plek ongetwijfeld herinneren. De accom- 
modatie heeft een tiental slaapruimtes met vier 
bedden, twee dagverblijven, een keuken en een 
zeer gezellige binnenplaats. Vlakbij ons verblijf 
zijn de douches, toiletten en wasgelegenheden 
gesitueerd. Het terrein heeft voor kinderen veel 
te bieden. Er zijn grote speelvelden, een paar 
speelplekken, een stuk bos en een grote kanti- 
ne. Direct naast het terrein is een natuurbad, 
waar de kinderen onder ons toezicht kunnen 
zwemmen. Zoals alle jaren, gaat er dit jaar 
weer voldoende leiding mee om uw kind een 
fijne week te bezorgen.

Wanneer gaan we??
We vertrekken zaterdag 8 juli om ongeveer 
10.30 uur. We komen terug op vrijdag 14 juli 
om ongeveer 16.30 uur.

Het programma
We hebben nog niet het hele programma 
samengesteld, maar een aantal dingen gaan in 
ieder geval gebeuren, zoals een bezoek aan een 
pretpark, een spannende dropping, een barbe- 
cue op onze binnenplaats, bosspelen en als het 
mooi weer is gaan we natuurlijk zwemmen.
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HUURS?REEKUUR !N DE 0UDER!NBERAADHet Ouderenberaad houdt zich m o m e n te e l  

bezig met het inventariseren van aktiviteiten 
voor ouderen in de Spaarndammer-/ 
Zeeheldenbuurt. Wat is er te doen voor oude- 
ren? Waar? Hoeveel kost het? Is er subsidie?

ه  Ja, dat is gewenst 
o Nee, dat is gevaarlijkZELF DOKTEREN?

Deze en andere vragen komen uitgebreid aan 
de orde op de

them a avond 
,,Zelf dokteren?؛”

Twee sprekers, een huisarts (j. Pool) en een 
natuurgeneeskundige (E. Hazebrouck) geven 
informatie^ maar u als leek hebt vast wel uw 
ervaring met ,,zelf dokteren” die u door kunt 
geven aan uw buurtgenoten.
Wist u bv dat elke ochtend op de nuchtere maag 
een geweekte abrikoos eten goed is tegen hoge 
bloeddruk en dat ontspanningsoefeningen kun- 
nen helpen als u hoofdpijn hebt?
Literatuur om in te zien zal aanwezig zijn en 
een boekje om zelf te kopen. De sociaal- 
medische werkgroep zorgt met sketches voor de 
vrolijke noot.
Hartelijk welkom (uw privacy wordt gewaar- 
borgd)
datum: dinsdag 13 juni 
aanvang: 20.00 uur
plaats: sociaal-medisch centrum Houtrak Hout- 
rijkstraat 114-116
organisatie: sociaal-medische werkgroep van 
het Wijkopbouworgaan Spaarndammer- en 
Zeeheldenhıııırt 
toegang: gratis
inlichtingen: Els Scheeve tel. 821622, Wieka 
Luttmer tel. 881944.

dinsdag en donderdag van 0 ه-ل2.ه ل0.م  uur 

w oensdag van 19-00-21-00 uur

gedurende de periode van 24 mei 

tot en  m et 15 juni 

in  het cws, Spa^ndam m erstraat 143

Beide antwoorden kunnen goed zijn, dat hangt 
af van de ernst van de ziekteverschijnselen.

Weet u hoe u het beste u zelf kunt helpen bij: 
hoofdpijn, koorts, diarree, maagpijn?
Weet u op welke momenten u bij deze kwalen 
beslist naar de dokter moet gaan?

VERANDERINGEN BIJ MAATSCHAP?ELIJK 
WERK TEAM

Regio Oud West zal voor vervang(st)ers moe- 
ten zorgen, o p  dit moment is nog niet bekend, 
of zij dit ook doen. Voor de zekerheid kunt u 
het beste eerst even bellen om te vragen of er 
spreekuur is. Binnenkort vindt overleg plaats 
tussen de gemeente, de regio instellingen cen- 
trum. Oud West en de beleidsgroep van het 
M atschappelijk Werk Team. Wij hebben er 
van onze kant bij betrokkenen op gewezen het 
niet verantwoord te vinden, dat - ook al is het 
tijdelijk - er geen maatschappelijk werk in de 
buurt is. En hebben ook om desnoods een 
tijdelijke - vervulling van de vacatures ge- 
vraagd. Hopelijk krijgen wij per 16 mei, want 
dan vindt dat gesprek plaats, meer duidelijk- 
heid. Ook hierover informeren wij u in de 
volgende buurtkrant.

Per 1 januari 1986 heeft de gemeente Amster- 
dam de regio-indeling van het Algemeen Maat- 
schappelijk werk gewijzigd. De spaarndamme- 
r- en Zeeheldenbuurt zou van regio Centrum 
naar regio Oud West gaan. De gemeente heeft 
realisering van deze wijziging eerst uitgesteld 
tot 1 januari 1989. En daarna tot 1 juni 1989. 
Maar per die datum moet de wijziging wel 
gerealiseerd worden, vindt de gemeente. Een 
en ander betekent dat de huidige maatschappe- 
lijk werksters Katharina Kluyskens en Anne 
Mieke Swart-Sprenger de buurt gaan verlaten. 
En wel per 1 juli a.s. Beiden hebben erg lang in 
de buurt gewerkt (9 resp. bijna 13 jaar) en zijn 
voor veel mensen goede bekenden geworden. 
Reden om hun vertrek niet onopgemerkt voor- 
bij te laten gaan. o p  -  waarschijnlijk -  7 juli zal 
gelegenheid worden geboden van hen afscheid 
te nemen. Ook de koördinator van het team. 
Hans Zonneveld, zal per bovengenoemde da- 
tum het team verlaten. In de volgende wijk- 
krant meer hierover.
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Huurverhoging 3, 5 of 7 % Bezwaren tegen 
ae huurverhoging

punten, dan zal de Huurcommissie 
de huurder zeker in het gelijk stel- 
len. Indien er nulpunten zijn, dan is 
het goed mogelijk dat u ook huur- 
verlaging naar maximaal redelijk 
aan te vragen. Hoe dat in z ’n werk 
gaat, kunt u lezen elders in deze 
krant.

3. Te hoge huur of te hoge 

huurverhoging

Elke woning is een aantal punten 
waard (zie het stuk over het pun- 
tenstelsel elders in deze krant). Een 
uitgebreide uitleg van dit puntenstel- 
sel is te lezen in de hrochure Huur- 
prijzen v n  Woonruimte 1989, die u 
op het huurspreekuur kunt krijgen of 
kunt bestellen bij het Ministerie van 
Volkshuisvesting tel 072-264201, 
trestel 2627.
In deze krant kunt u lezen hoe u met 
behulp van uw huidige kale huur 
kunt berekenen wat uw huurverhog- 
ing maximaal mag zijn. Als uw 
huurverhoging hoger is dan toeges- 
taan, dan kunt u zondermeer de 
huurverhoging weigeren.
Is uw huidige huur hoger dan de 
maximaal redelijke huur dan is dat 
een reden om de huurverhoging te 
weigeren. Hoe u de maximaal rede- 
lijke huur van uw woning kunt bere- 
kenen leest u op pagina 2 van deze 
krant.
Let op : ook wanneer de verhuurder 
de huurverhoging berekent over een 
verkeerde, te hoge, huurprijs dan is 
dit een reden om de verhoging te 
weigeren. Zo komt het bijvoorbeeld 
veel voor, dat verhuurders geen 
rekening houden met de in het ver- 
leden geweigerde verhogingen, 
waardoor hij bij het berekenen van 
de verhoging uitgaat van een te hoge 
huur.

Het weigeren van de huurverhoging 
is een in de wet vastgelegd reeht van 
de huurder, u  kunt bezwaar maken 
om de volgende redenen:

1. Aehterstallig onderhoud

De huiseigenaar is verplicht om uw 
woning goed te onderhouden. Als er 
lekkages zijn, moet hij zorgen dat 
deze verholpen worden. Ook het 
schilderwerk aan de buitenkant moet 
door de verhuurder regelmatig wor- 
den bijgewerkt, anders gaat het 
houtwerk rotten en kunt u last krij- 
gen van lekkages. Dit is een reden 
om de huurverhoging te weigeren. 
Andere mogelijke klachten kunnen 
betreffen :

• scheuren in plafonds en muren؛
• slecht sluitende deuren en ramen؛
• slecht onderhouden balkons of 

veranda’s;
٠  schilderwerk؛
• schilderwerk trappenhuis؛
• vochtoverlast, schimmel؛
• lekkende goten؛
• loszittende tegels in badkamer en 

keuken
٠  enz.
Een volledige klachtenlijst is te 
verkrijgen bij de huurspreekuren.
Het is overigens wel belangrijk dat 
de klachten bij de verhuurder be- 
kend zijn, anders kan hij zich erop te 
beroepen, dat hij het niet wist dat er 
klachten waren en die dus ook niet 
kon verhelpen. Zorg er in ieder 
geval voor dat de klachten minimaal 
een maand voor het weigeren van de 
huurverhoging bij de verhuurder 
zijn gemeld. Heeft u in de afgelopen 
jaren steeds met succes de huurver- 
hoging geweigerd, dan is de ver- 
huurder uiteraard op de hoogte van 
het bestaan van de klachten en is het 
opnieuw melden van de klachten 
niet noodzakelijk.

2. Nulpunten

Van nulpunten spreken we wanneer 
er ernstige gebreken aan een woning 
zijn (zie ook de elders in de krant 
opgenomen lijst van Nulpunten). 
Heeft de woning één of meer nul

puntprijs ligt.
Er zijn ook woningen, die de trend- 
matige huurverhoging krijgen, on- 
geacht het aantal punten. Bij wonin- 
gen die met Rijkssubsidie verbeterd 
zijn of gebouwd, zijn de eerste vijf 
huurverhogingen verplicht. Deze 
kunnen dus niet worden geweigerd. 
De huren mogen in dit geval met

niet meer dan de trend verhoogd 
worden.

Hoger dan 3%

Is de huur van uw woning lager dan 
de minimaal redelijke huur, 
dan krijgt u een extra huurverho- 
ging. Als uw puntprijs onder de min- 
imaal redelijke puntprijs ligt, dan 
geldt een huurverhoging van 5%. 
Ligt de puntprijs onder de extra har- 
monisatiegrens van /  2,52, dan kunt 
u zelfs een huurverhoging van 7% 
krijgen.

St^svernieuwingsgebieden

Voor woningen in stadsvernieu- 
wingsgebieden die zijn gebouwd of 
verbeterd na 1 juli 1978 en waarvan 
de huur volgens het puntenstelsel te 
laag is, geldt een minder hoge har- 
mo nisatie. Heeft men volgens de 
tabel een huurverhoging van 5%, 
dan geldt in deze gebieden slechts 
4% en de hoogst mogelijke huurver- 
hoging van 7%, wordt in deze gebie- 
den verlaagd tot 5%.

bedraagt in dit geval /  286,25. De 
woning telt 65 punten. De puntprijs 
voor deze woning bedraagt dan : 
ƒ286, 2 5 4 , 40/  = 65 ت .
In het algemeen geldt : (kale huur): 
punten = puntprijs.
Deze puntprijs is belangrijk om de 
uiteindelijke huurverhoging te kun- 
nen berekenen.

In onderstaand schema kunt u afle- 

zen welke huurverhoging in principe 
is toegestaan bij uw puntprijs. Hier- 
op zijn wel enige uitzonderingen. 
Daarover straks meer.

Huurbevriezing

Huurtevriezing is mogelijk als uw 
puntprijs boven de maximaal rede- 
lijke puntprijs ligt. De woning uit 
het voorbeeld heeft een puntprijs 
van /  4,40 en ligt dus tussen de min- 
imaal en maximaal redelijke huur in. 
De huurverhoging mag derhalve 
maximaal 3% bedragen. 
Achterstallig onderhoud of nulpun- 
ten zijn ook een reden voor huurbe- 
vriezing (zie elders in deze krant). 
Uw huur kan tevens h e v r o re n  wor- 
den wanneer voor 1 januari 1990 
gestart wordt met de uitvoering van 
een renovatie of groot-onderhouds- 
plan. Tenslotte mag geen huurverho- 
ging gevraagd worden, wanneer uw 
woning op of na 1 juli 1988 gereed- 
gekomen (nieuwbouw) of verbeterd 
(renovatie) is met overheidssubsidie.

Trend 3%

De trendmatige huurverhoging van 
3% geldt, als de puntprijs tussen de 
minimaal en maximaal redelijke

De meeste huurders zullen te 
maken kr؛]gen met de zoge- 
naamde trendmatige huurver- 
hoging. Deze bedraagt evenals 
vorig jaar 3%. In sommige 
gevallen kan de huurverhoging 
ook 5% of zelfs 7% bedragen. Is 
de huur te hoog of is er sprake 
v؟ n nulpunten dan mag geen 
huurverhoging berekend worden. 
Met behulp van de onderstaande 
informatie kunt u zelf nagaan 
welke huurverhoging voor uw 
woning gevraagd mag worden.

Punten

Om uit te kunnen rekenen hoe hoog 
uw huurverhoging precies moet zijn, 
is allereerst het puntenaantal van uw 
woning van belang. De punten kunt 
u berekenen met behulp van het 
"puntenstelsel". Het puntenstelsel is 
ongewijzigd ten opzichte van vorig 
jaar. Dus als er geen veranderingen 
opgetreden zijn die het puntenaantal 
kunnen be’l’nvloeden, dan is uw WO- 

ning net zoveel punten waard als in 
het voorgaande jaar. Voor het bere- 
kenen van deze punten moet u onder 
andere de oppervlakte van uw WO- 
ning weten. Hoe u het juiste aantal 
punten kunt berekenen, kunt u 
onderaan deze pagina vinden. Een 
speciale folder over het puntenstel- 
sel met de titel "Huurprijzen 1989" 
kunt krijgen bij het wijkcentrum of 
huurspreekuur. Een woning heeft 
overigens altijd minimaal 40 punten.

Puntprijs

Als het puntenaantal van uw woning 
bekend is, moet u de puntprijs bere- 
kenen. Dit gebeurt door uw oude 
huur te delen door het aantal punten. 
Onder de oude huur wordt verstaan, 
de kale huur zonder watergeld en/of 
servicekosten, die u betaald heeft in 
de maand voorafgaande aan de 
huurverhoging. De meeste verhuur- 
ders zullen deze kale huur vermei- 
den op de aankondiging van de 
huurverhoging.

Voorbeeld:

De huurprijs bedroeg op ل  juni 1989 
/  310,—. Hiervan bedraagt het 
watergeld f 23,75. De kale huur

PUNTPRIJS

HUURVERLAGINGSGRENS - ƒ 5,85
overige ^ n te n ƒ6,45

(+2%)
٠%

MAXIMALE REDELIJKE HUUR 80 punten ؛to " ا ƒ5,46
overige punten ƒ 5,99

3% (trendmatig)

MINIMALE REDELIJKE H iniR -  ƒ3 ,16
5 % (boventrendmatig)

-  ƒ2 ,52
7 %  (boventrendmatig)

HetPUNTENSTELSEL
100 m en meer 10 punten*
* Maximaal 15 punten als grote tuin ter plaatse als extra kwaliteit 
kan worden beschouwd.
earport 2 punten
Indien er helemaal géén privé buitenruimte aanwezig is, dan mag 5 
punten worden ^getrokken.
Het zogenaamde franse balkonnetje wordt niet als buitenruimte be- 
schouwd.

و  W oonvorm :

Woningen in meergezinshuizen (etage-woningen)
met lift zonder lift

begane grond 6 punten 6 punten
le verdieping 5 punten 3 punten
2e verdieping 4 punten 1 punt
3everdieping 4punten 0 punten
4e verdieping en hoger 4punten 0 punten
16 of minder woningen per lift 2 punten/woning extra
Eengezinswoningen:
vrijstaande woning 17 punten
hoekwoning 15 punten
tussenwoning/eindwoning 12punten
Duplex-woningen:
bovenwoning 1 punt
benedenwoning 4 punten

10 Woonomgeving (zie hiernaast): ten hoogste 25 punten
11 Hinderlijke situaties (zie hiernaast): af ten hoogste 20 punten

-Vloerisolatie max.2 punten
-Dakisolatie max.2 punten
- Spouwisolatie max.1 punt
-Gevelisolatie max.6 punten

5 Keuken: 
lengte aanreeht:
minder dan 1 m 0 punten
1 tot 2 m 4 punten*
2 m en meer 7 punten*
* maximaal verdubbeling als de kwaliteit hoger is dan gebruikelijk 
in een woningwetwoning (1 punt per /  500,- investering).

6 Sanitair:
toilet 3punten
wastafel, fonteintje en lavet 1 punt
douehe 4 punten*
bad 6punten*
afzonderlijk bad en douche 7 punten*
* maximaal verdubbeling als de kwaliteit hoger is dan gebruikelijk 
in een woningwetwoning (1 punt per ƒ 500,- investering).

7 Veroudering: af ten hoogste 30 punten 
Aftrek wegens ouderdom 0,4 punt per jaar vanaf het 6e jaar na de 
bouw van de woningen. Vermindering van de aftrek bij verbetering 
of ^•oot-onderhoud na 1974: 0,2 punt per /  1.000,- investering, 
met een minimum van ƒ 5.000,-.

8 Privé hiiitenruimten:
Oppervlakten privé buitenruimten totaal (inclusief tuin, terrassen, 
balkons enz.) met een lengte en breedte van meer dan 1 meter 
tot 25 m^ 2 punten
25 to 50 m^ 4 .punten
50 tot 75 m^ 6 punten
75 tot 100 m2 8 punten

Totale oppervlakte van vertrekken 1 punt per m
Onder vertrekken worden verstaan : woonkamers, andere kamers, 
keuken, badkamer en doucheruimten. Zolderruimten tellen alleen 
als vertrek mee als er een vaste trap naar toe gaat en het dak "be- 
schoten" is. De opj^rvlakten moeten gemeten worden op een 
hoogte van 1 meter. Overlopen, gangen en (speel)hallen krijgen 
geen punten.
ppervlakte van overige ruimten 3/4 punt per m̂(؛؛
Tot deze ruimten worden gerekend : bijkeukens, bergingen, ١ ٧ ^$- 
ruimten, schuren, garages, kelders en zolders. Alles op een hoogte 
van 1,5 m.
De afronding op hele vierkante meters gebeurt als alle pinten van 
de vertrekken en overige ruimten zijn opgeteld؛ bij 0,5 m2 of meer 
wordt er naar boven afgerond, bij minder dan 0,5 m2 wordt er naar 
beneden afgerond.
Verwarming
Wanneer de woning verwarmd wordt door een kachel van de huur- 
der zelf, dan mogen geen punten in rekening worden gebracht.
Bij centrale verwarming aangelegd door verhuurder:
-per verwarmd vertrek 2 punten
- privéketel in de woning 3 punten
- privé hoog-rendements-ketel 5 punten
- collectieve hoog ren^entsstookinstallatie ا punt
- thermostatische ventielen (per vertrek) 1/4 punt (max. 2)
- verwnningselement(en) buiten vertrekken per ruimte

1 punt (max. 4)
- c.v.-combi 1 punt
- doorstroommeters (eoll. vet^a^ngSnstallaties) 1 punt 
Warmte-isolatie:ten hoogste 15 punten
Aantevelingen:
- I^atie(dubtele)-beglazing max.0,4 punt per m



Hoe kunt u de huurverhoging weigeren ?
uw bezwaarschrift heeft opgeno- 
men.
Niet lang na dit bezoek krijgt u een 
uitnodiging voor de zitting ٧؛ ^  de 
Huureomi^issie waar uw bezwaar- 
schrift wordt behandeld. Bij deze 
uitnodiging zit ook het rapport van 
het onderzoek van de buitendienst. 

Het is belangrijk om op de zitting 
uw tezwaren tegen de huurverhog- 
ing, maar bijvoorbeeld ook tegen hat 
onderzoeksrapport, in te brengen 
ook al staat er in de uitnodiging van 
de huurcommissie dat u niet ver- 
plicht bent aanwezig te zijn. De 
praktijk wijst uit, dat huurders die 
niet op de zitting verschijnen maar 
al te vaak in het ongelijk g’esteld 
worden, u  kunt natuurlijk ook 
iemand machtigen namens u het 
woord te voeren.
Binnen acht weken na de zitting 
ontvangt u de uitspraak van de huur- 
commisie. Bent u het met de uit- 
spraak niet eens, dan kunt u binnen 
twee maanden bij de kantonrechter 
bezwaar maken tegen deze uit- 
spraak. Als het zover komt, dan kunt 
u het beste kontakt opnemen met 
een Buro voor Rechtshulp (zie 
adressen op de achterpagina).

Vrijwel elke buurdcr mag een door de verhuurder gevraagde huurverhoging 
weigeren. Weigeren kan bi jvoorbeeld wanneer de woning onderhoudsgebreken 
vertoont. Ook kan de huurverboging geweigerd worden als de verbuurder een 

huurverhoging aanzegt die niet klopt met de puntentelling. Het weigeren van de 
huurverhoging is vrij eenvoudig. Mocht u hulp hij het invullen van het 
bezwaarsehrift nodig hebben, dan kunt u altijd terecht bij een van de 

huurspreekuren bij u in de buurt.

Huurcommissie, dan hoeft de huur- 
der de huurverhoging in ieder geval 
niet te betalen.

H u u r^m m iss ie

Is het tezwaarschrift door de ver- 
huurder bij de Huurcommissie in- 
gediend, dan kan het even duren 
voordat de huurder wat hoort. In de 
tussentijd blijft u gewoon de oude 
huur, dus zonder verhoging, tetalen. 
Het is aan te bevelen het bedrag van 
de huurverhoging apart te leggen 
voor het geval de Huurcommissie 
besluit dat de huurverhoging toch 
betaald moet worden.
Op een gegeven moment zult u 
bericht krijgen van de Huurcommis- 
sie dat er een ambtenaar van de 
buitendienst langskomt om de WO- 

ning op te meten of de klachten te 
bekijken. Wijs deze ambtenaar uit- 
drukkelijk op de klachten die ٧  in

إله اء nieuw verschil

/  9,64 ƒ 9,50 -14ct

ƒ14,46 ƒ14,25 -21ct

ƒ19,28 ƒ 19,00 -28 ct
ƒ24,10 ƒ23,75 -35ct

ƒ28,92 ƒ28,50 -42ct

verhuurder worden ingeleverd. Bij 
een verhoging per 1 juli is dat dus 
voor 12 augustus.

Wat gebeurt er dan?

Nadat u het weigeringsformulier bij 
de verhuurder heeft ingeleverd, 
gebeurt er over het algemeen enige 
tijd niets. De verhuurder kan na ont- 
vangst van het tezwaarschrift pro- 
teren aan de klachten van de huur- 
der tegemoet te komen. Hij kan 
bijvoorbeeld de klachten over ach- 
terstallig onderhoud gaan verhelpen.

Blijven de bezwaren, dan kan de 
verhuurder hef bezwaarschrift van 
de huurder, met zijn kommentaar, 
binnen 12 weken na de voorgestelde 
ingangsdatum van de huurverhog- 
ing, dus voor 23 september, inleve- 
ren bij de Huurcommissie. Stapt de 
verhuurder niet of te laat naar de

monisatie een extra huurverhoging 
krijgen. De huur is te laag als de 
huur lager is dan de minimaal rede- 
lijke huurprijs.
Deze huurverhoging moet op een 
speciaal formulier worden aan- 
gezegd (fom ulier 2.2103.2500.0). 
Op dit formulier moet tevens de 
puntenwaardering zijn veiroeld. 
Controleer de puntentelling in alle 
gevallen.
Op het bijgesloten bezwaarschrift 
kan bezwaar gemaakt worden tegen 
de voorgestelde verhoging. Bij het 
invullen moet u het formulier eerst 
dubbelvouwen en dan pas invullen. 
De onderste helft van het form ulier 

kunt u zelf tehouden als copie. De 
bovenste helft stuurt als bezwaar- 
schrift op naar de verhuurder. Het 
bezwaarschrift moet uiterlijk 6 we- 
ken na de ingangsdatum van de 
voorgestelde huurverhoging bij de

Trendmatige huurverhoging 3%

De meeste huurders krijgen te ma- 
ken met een huurverhoging van 3%. 
Tegen deze verhoging kunt u be- 
zwaar maken. Welke bezwaren er 
mogelijk zijn, kunt u elders in deze 
krant lezen. Die bezwaren moet u 
kenbaar maken op een so c iaa l for- 
mulier, het zogenaamde bezwaar- 
schrift 2.2105.2500.0. u  kunt vragen 
naar het formulier voor het weigeren 
van de normale huurverhoging. Dit 
formulier is verkrijgbaar bij het 
hurspreekuur in de buurt of bij de 
Huurcommissie. (Adressen op de 
achterzijde van deze krant).Op de 
achterzijde van het bezwaarschrift 
staat hoe u dit moet gebruiken, u  
moet het bezwaarschrift binnen 6 
weken na de voorgestelde ingangs- 
datum van de huurverhoging bij de 
verhuurder inleveren. Bij een verho- 
ging per 1 juli is dat dus voor 12 
augustus, u  kunt natuurlijk het be- 
zwaarschrift bij de verhuurder 
langsbrengen en vragen om een ont- 
vangstbewijs.

Huurverhoging met meer dan 3%

De woningen met een huurprijs die, 
volgens de overheid, te laag is, kun- 
nen in het kader van de huurhar-

Watergeld verlaagd
Het tarief voor het watergeld wordt per 1 juli 1989 verlaagd van /  4,82 per 
eenheid naar /  4,75. Als eenheden gelden alle vertrekken groter dan 6 m, 
een keuken een tuin groter dan 65 m, een ligbad en een garage. Een vertrek 
groter dan 30 m telt voor twee eenheden.
Let u op dat de verhuurder per 1 juli het watergeld ook daadwerkelijk ver- 
laagt.

Watergeld per maand voor verschillende woningtypes:

1 kamer en keuken is 2 eenheden

2 kamers en keuken is 3 eenheden

3 kamers en keuken is 4 eenheden
4 kamers en keuken is ة  eenheden 

ة  kamers en keuken is 6 eenheden

kontrole

Het komt helaas voor dat verhuurders meer watergeld in rekening brengen 
dan is toegestaan of dat ze vergeten de verlaging door te voeren. Voor infor- 
matie over uw woning kunt u bellen het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf 
tel. 5 802 911. Wat te veel betaald is kan terug gevraagd worden.

st van NULPUNTEN□؛
RELATIEVE NULPUNTEN

٠  Op de woningrvst een aanschrijving van degemeen-
telijke dienst Bouw- ا ت ء ا  Woningtoezicht c ١ ٠  w ■ 1' > - 
آ اق أ آ ع ' جا T ٠  over\s،st ■van vocYvt rr،et scVi\n\me\-vorm irv^ o f

houtrot:

• Ernstige lekkage;
• Onvoldoende of gebrekkige afvoer van rook- of 

v^rand ingsgassen  van de verwarming;
٠  Ernstige scheefstand of verzakkingen van gevels, 

vloeren, plafonds of wanden;
٠  Geen of slecht werkend binnenhuisriool;
٠  Ernstige en voortdurende stankoverlast binnen de 

woning door onvoldoende bodemafsluiting;

-©١
]آمحإلج'محوأآلسثآالآله. إل أآل]آل]مح[آل،

Woonomgevingspunten
puntenaftrek hinderlijke situaties

(ABSOLUTE) NULPUNTEN:

٠  Er is geen ؛٠؛  de woning behorend toilet met
waterspoeftng;

ئ إلل  bmnerv همم ءk آ-جhأ

٠ Geen dglichttoetreding in hft^w oonvertrek/slaap- 

kamer;
• Geen ventilatie in toilet, keuken, bad of douche, 

hoofdwoon- of slaapvertrek;
• G e e n a n s lu it in ^ d (^ le r in g ;

• Geen aansluiting op de waterleiding- of het 
eletriciteitsnet;

• Gas of electriciteit worden niet meer geleverd omdat 
de installatie onveilig is;

dering, de muren, het dak, de trappen, de vloeren, de 
schoorstenen, de balkons/galerijen of balustrades een 
gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de 
bewoners;

• -De maximale geluidsbelasting wordt overschreden 
(Verkeer : 75 dB(A); Industrie : 65 dB(A); Vlieg- 
tuiglaw aai: 65 Ke);

• Een onderzoek in het kader van de Interimwet 
bodemsanering heeft aangetoond, dat de bodem- 
verontreiniging een ernstig gevaar oplevert voor de 
volksgezondheid of het milieu.

maal 10 punten worden a^etrokken. 
De aftrek punten zijn ook op-

g e n o m e n  i r i  â ı e c panfenöoe^: voor* öfe

bءإمحTاأ->آل؟T\TمءT
zijn dat het puntenboek u geen 
aftrekpunten toekent, terwijl er wel 
duidelijke overlast van de hiervoor 
genoemde punten wordt ondervon- 
den.
Vermeldt u dan duidel^k op uw bez-
wa^schriftformulier of op uw huur-

verla§ingsverzoek waarom u vindt 
dat er wel aftrek van punten zou

ء ة .أ ا% ؟ د ح ء أ ه

Huurcommissie het met ٧  eens is 
dan worden de punten alsnog in 
mindering gebracht.
Hetzelfde geldt wanneer u overlast 
ondervindt van zeer plaatselijke 
situatie. Bijvoorbeeld u woont bo- 
ven een garagebedrijf of café waar- 
van u overlast ondervindt. Ook dan 
zijn aftrekpunten mogelijk.

.Voor de woonomgeving kan maxi- 
maal 25 punten worden toegekend.

]اسمركؤءغاااراءغااصمامىرس /م-ارء/■،■ ■،/، اك- / ،

ص \ه

het ?untenboek voor de Woonom- 
geving van de Huurcommissie Am- 
sterdam. Op de huurspreekuren is dit 
puntenboek aanwezig zodat u daar 
voor informatie terecht kunt. u kunt 
ook de Huurcommissie zelf bellen 
tel. 22 02 77.

ksituaties in٦ ٦ ٦

hinderlijke situaties

Voor Vunderiiike

woonomgevmg kunnen maximaal
20 punten worden afgetrokken. Voor 
overlast van stadsvemieuwingsakti- 
viteiten in de omgeving kunnen 3, 5 
of 10 punten worden afgetrokken. 
Voor geluidsoverlast 2, 5, respek- 
tievelijk 10 punten al naar gelang de 
ernst van de overlast.

Voor ernstige verontreiniging van de 
bodem of luchtverontreiniging in de 
direkte woonomgeving kan maxi
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eren؛§Slecht onderhoud steeds vaker reden om huurverhoging te we

Achterstallig onderhoud
houd (VBDO) geeft al sedert de 
oprichting in no¥ember 1986, infor- 
matie en advies aan huurders over 
achterstallig onderhoud. Aan de 
vereniging zijn een aantal advocaten 
verbonden, die g e^ c ia lisee rd zijn 
op het gebied van achterstallig 
onderhoud. £٢  kan telefonisch een 
afspraak gemaakt worden met één 
van de medewerkers om de 
mogelijke stappen te bespreken. 
Voor meer informatie :
Amsterdams Steunpunt Wonen 
t.a.v. Vereniging Behoud door 
Onderhoud

Nieuwezijds Voorburgwal 32 
1 1 2 ه  RZ Amsterdam 
0 2 0 -5 2 3 0 130

Folders over dit onderwerp zijn op 
bovenstaand adres te verkrijgen. 
Voor huurders die over het aanpak- 
ken van achterstallig onderhoud 
meer willen weten of samen met de 
buren een onderhoudsactie willen 
starten, is er de brochure ’Klachten? 
je kunt je huisbaas dwingen!’. Deze 
brochure is verkrijgbaar bij het 
Amsterdams Steunpunt Wonen en 
kost f 2,50 (exclusief portokosten).

De Huurcommissies krijgt steeds meer bezwaarsehriften tegen de huurverhoging 
te verwerken. Zo blijkt dat steeds meer mensen de jaarlijkse huurverhoging 
weigeren op grond van de onderhoudstoestand van hun woning. Ondanks de 
stadvernieuwingsaetiviteiten blijkt dat nog steeds heel veel woningen in een 

sleehte staat van onderhoud verkeren. Wordt uw woning niet (goed) onderhouden 
dan ook geen huurverhoging. Zo simpel ligt dat!!

Overgeslagen huurverhogingen

Huurverhoging na wegwerken van 
het achterstallig onderhoud.
Als de klachten verholpen zijn zal 
de verhuurder waarschijnlijk weer 
het volle pond proberen te vangen. 
Volgens de wet mogen de laatste 
drie, wegens achterstallig onderhoud 
’overgeslagen’ huurverhogingen, in- 
gehaald worden. De verhuurder 
moet de huurder hiertoe een voorstel 
doen, net als bij de gewone huurver- 
hoging. De huurder kan dus ook 
weer bezwaar maken, bijvoorbeeld 
omdat er nog steeds bepaalde klach- 
ten zijn of omdat de huur te hoog is 
voor de kwaliteit van de woning 
volgens het puntenstelsel.

Vragen over achterstallig 

onderhond?

De Vereniging Behoud door Onder

tegelijkertijd een snellere en meer 
effectieve te kiezen, namelijk : het 
kort geding. Dit is een procedure bij 
de Rechtbank, waarbij de verhuur- 
der verplicht wordt het achterstallig 
onderhoud uit te voeren. Doet hij dat 
niet, dan kan de rechter een dwang- 
som opleggen. Voor het voeren van 
een procedure heeft de huurder een 
advocaat nodig. De advocaat stuurt 
eerst een brief naar de verhuurder.

Soms reageert de huisbaas en ver- 
helpt hij de klachten. Is dat niet het 
geval dan dagvaard، de advocaat de 
huisbaas voor de rechter en begint 
de procedure. Een aanschrijving van 
Bouw- en Woningtoezicht kan be- 
langrijk zijn voor het aannemelijk 
maken van de klachten. Het komt 
ook voor dat de rechter de woning 
zelf gaat bekijken, om te zien hoe 
slecht de woning is.

dat voor rekening van de verhuurder 
is, in de woning te steken en dat is 
ook eigenlijk van de gekke. Wat kan 
een huurder nu doen die zijn of haar 
huisbaas wil dwingen om zijn ver- 
plichtingen na te komen?

Alleen Bouw- en Woningtoezicht?

De huurder kan om te beginnen een 
klacht indienen bij: 
de Gemeentelijke Dienst Bouw- 
en Woningtoezicht (BWT), 
Wibautstraat 3, tel.596 9111.
BWT kan via een zogenaamde aan- 
schrijving de eigenaar verplichten 
om de woning op te knappen. Alleen 
het inschakelen van BWT levert 
veelal geen direct resultaat op. Het 
is wel belangrijk wanneer er bij- 
voorbeeld huurverlaging wordt aan- 
gevraagd of wanneer u verdere stap- 
pen wilt ondernemen.
Als de klachten ernstig zijn, kunt u

Ondanks de wettelijke plicht van de 
verhuurder om de woningen, die in 
zijn bezit verkeren, goed te onter- 
houden, nemen veel (met name par- 
ticuliere) verhuurders het met deze 
onderhoudsplicht niet zo nauw.

Huurders kunnen natuurlijk de jaar- 
lijkse huurverhoging aangrijpen om 
hun klachten over het onderhoud te 
spuien. Maakt de huurder bezwaar 
tegen de huurverhoging èn worden 
de klachten door de Huurcommissie 
erkend, dan blijft de huurverhoging 
achterwege. In sommige gevallen 
nemen verhuurders niet eens de 
moeite om het bezwaarschrift door 
te sturen naar de Huurcommissie om 
de huurverhoging alsnog te verkrij- 
gen, omdat ook zij wel weten dat ze 
bij de Huurcommissie in het on- 
gelijk gesteld zullen worden. Hij 
loopt dan wel wat inkomsten mis, 
maar veelal weegt één en ander niet 
op tegen de noodzakelijke onder- 
houdskosten. De jarenlange ver- 
waarlozing eist zijn tol. Sommige 
huurders hebben zelf al iets gedaan 
öm de grootste overlast weg te 
werken.
Maar niet iedereen is bereid of in 
staat om extra geld, voor onderhoud

------------------------------  INFORMATIECENTRUM JORDAAN

Huurspreekuur bij ٧  in de buurt
In de meeste buurten van Amsterdam zijn huurspreekuren of 
woonspreekuren. Op de achterpagina van deze krant vindt u de 
adressen en openingstijden van de spreekuren. Wilt u de 
h rverh u u rverh ogin g weigeren of huurverlaging aanvragen dan kunt 
u in uw eigen buurt tereeht voor informatie en hulp. Bij deze 
spreekuren werken vele enthousiaste en deskundige vrijwill؛g(st)ers om 
u te helpen.
Dit jaar zijn we langs geweest hij het informatieeentrum Jordaan en 
spraken daar met de medewerkers Eibert, Mariska en René.
Het informatiecentrum Jordaan bestaat sinds ول77م  Bij het informatie- 
centrum werken twaalf vrijwilligers die bewoners van de buurt met 
raad en daad terzijde staan bij alle mogelijke problemen die zieh bij de 
stadsvernieuwing en wonen voordoen. Het informatiecentrum wordt 
vanuit het wijkcentrum Jordaan ondersteunt onder andere voor de 
huisvestingskosten en een budget voor activiteiten. De Jordaan is een 
typische stadsvernieuwingsbuurt met veel verwaarloosde panden.
Rond 1 juli is het dan ook spitsuur op het spreekuur. Jaarlijks worden 
honderden mensen geholpen.

kondigt. Wanneer de huurders ver- 
moeden dat de huur te hoog is of 
wanneer er vragen of een geschil is 
over de puntenwaardering van de 
woning dan kunnen zij het beste 
gelijk ook de maten van de vertrek- 
ken opmeten en meenemen. We 
kunnen dan gelijk controleren of de 
voorgestelde huur niet te hoog is in 
verhouding met de punten van de 
woning. Zonodig kunnen we direct 
een h u u r v e r ia ^ g ^ r a ^ ie r invul- 
len.

Het informatiecentrum Jordaan or- 
ganiseert niet alleen spreekuren. In 
de periode rond de jaarlijkse huur- 
verhoging staan zij bijvoorbeeld ook 
met informatie op de Lindenmarkt 
(maandag) en op de Westermarkt 
(zaterdag). Op woensdag 21 juni 
wordt er een grote informatie- en in- 
vulmiddag en avond georganiseerd 
'١ ٦ ٦ hef Bolshuis.

blijft betalen is er geen sprake van 
huurachterstand.

Wat zijn zoal de resultaten van het 
spreekuur?

Het meest in het oogspringende 
resultaat van de laatste jaren is toch 
wel de vele huurverlagingen die met 
behulp van het spreekuur zijn be- 
werkstelligd. Voor het aanvragen 
van huurverlaging is wel even 
geduld nodig. Een dergelijke proce- 
dure kan soms wel een jaar duren. 
Maar in veel gevallen hebben we 
toch een huurverlaging van enkele 
tientjes per maand voor elkaar ge- 
kregen. Met terugwerkende kracht 
ontvangen de bewoners dan een aan- 
zienlijk bedrag aan huur terug.

Wat moeten bewoners meenemen 
wanneer zij ء ء م م ا م  het spreekuur 
komen?

Het is belangrijk dat de bewoners de 
brief van de huisbaas meenemen 
waarin hij de huurverhoging aan-

die gevallen proberen we na te gaan 
waardoor die tocht veroorzaakt 
wordt, bijvoorbeeld door kierende of 
verrotte raamkozijnen. Deze klach- 
ten zijn wel een reden om de huur- 
verhoging te weigeren.
Een ander veel voorkomend pro- 
bleem is dat huisbazen doen alsof in 
het verleden geweigerde huurver- 
hogingen gewoon zijn doorgegaan. 
Dat mag niet. Wanneer de huurver- 
hoging geweigerd is dan blijft de 
oude lage huur gelden. In die geval- 
len terekent de huisbaas dus een te 
hoge huurverhoging en dit is een 
reden om de huurverhoging te 
weigeren.

Het komt nog steeds te veel voor dat 
huisbazen de bewoners dreigbrieven 
sturen nadat zij de huurverhoging 
hebben geweigerd. In deze brieven 
worden bewoners gemaand alsnog 
de zogenaamde huurachterstand te 
betalen. Wij adviseren bewoners niet 
te reageren op deze brieven. Wan- 
neer de bewoner de huurverhoging 
heeft geweigerd en de oude huur

naar de minimaal redelijke huur aan.

Wanneer bewoners met onder- 
houdsklachten op het spreekuur 
komen geven we ze gelijk een aantal 
bezwaarschriften voor de buren 
mee. Wanneer verschillende bewo- 
ners uit een zelfde woningcomplex 
met gelijkluidende klachten op het 
spreekuur komen dan helpen we, 
wanneer dat nodig is, met het or- 
ganiseren van een bewonersver- 
gadering. Wanneer bewoners de 
problemen gezamenlijk aanpakken 
is de kans van slagen veel groter.

Wat zijn veel voorkomende klach -  

ten?

De meeste klachten betreffen het 
onderhoud van de woning: Een ver- 
veloze buitenboel, lekkages, slecht- 
sluitende ramen en deuren een slecht 
onderhouden trappenhuis en ga zo 
maar door. Er zijn bewoners die 
komen met de klacht dat het tocht in 
huis. Dat is op zich geen reden om 
de huurverhoging te weigeren. In

Wat kunnen de bewoners van het 
spreekuur verwachten?

De bewoners kunnen hier terecht om 
een bezwaarschrift op te halen, ze 
krijgen in dat geval van ons een 
foldertje met tips om de huurverho- 
ging weigeren. We helpen de be- 
woners wanneer dat nodig is met het 
invullen van de bezwaarschriften. 
Wanneer bewoners dat willen gaan 
we ook mee naar de huurcommissie. 
Bij ernstige onderhoudsklachten 
kunnen we contact opnemen met 
Bouw- en Woningtoezicht. De con- 
tacten met de Gemeentelijke Dienst 
Bouw- en Woningtoezicht (BWT) 
zijn goed en er wordt doorgaans op 
klachten gereageerd. Zo niet dan 
kunnen de bewoners altijd terug- 
komen.

Op het spreekuur hebben we een 
map met daarin alle aanschrijvingen 
van BWT voor onze buurt. Zo’n 
aanschrijving is in ieder geval een 
reden om de huurverhoging te wei- 
geren. In de meeste gevallen vragen 
we dan ook gelijk huurverlaging
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Individuele
H ^ r s ^ b s i d i e

u kunt het nu aanv!-agen

Het is nog niet zo lang geleden dat de Individuele Huursubsidie 
wettelijk is vastgelegd. Toeh probeert de regering nu al weer fors te 
bezuinigen. Dat een sleehte zaak. Staatsseeretaris Heerma heeft zelfs 
laten onderzoeken welke mogelijkheden er nog zijn om verder op de 
huursubsidie te bezuinigen. Eén van de voorstellen is woningen niet 
meer toe te wijzen aan woningzoekenden die reeht zouden kunnen 
doen gelden op meer dan 250 gulden huursubsidie. Op die manier 
worden de nieuwbouwwoningen voor veel mensen onbereikbaar. Nog 
lang niet iedereen die in aanmerking komt voor Individuele Huursub- 
sidie maakt van deze mogelijkheid gebruik. Als u ook maar enigszins 
denkt voor Huursubsidie in aanmerking te komen, vraag het dan aan. 
u kunt Huursubsidie aanvragen voor de periode van juli 1989 tot juli 
1990. u kunt hiervoor tereeht bij de speeiale spreekuren van de afde- 
ling Huursubsidie van de Gemeente (zie aehterzijde van deze krant).

is dan de genoemde bedragen. Het is
te ingewikkeld om dat allemaal in 
een paar woorden uit te leggen, 
maar de uitzonderingen gelden voor 
oudere bewoners, ghandicapten, 
grote gezinnen, woongroepen van 
een daartoe aangewezen woning of 
gebouw en huurders van een woon- 
huismonumenf.

Hoe kunt ٧  huursubsidie krijgen?

Als ٧  voor huursubsidie in aanmerk- 
ing wilt komen moet ٧  daarvoor een 
aanvraag indienen؛ ook als ٧  al 
huursubsidie ontvangt moet ٧  dat 
weer opnieuw aanvragen, u heeft 
daarvoor de tiĵ d tot en met 31 
deeember 1989. Maar hoe eerder u 
aanvraagt, des te eerder heeft ٧  de 
subsidie-

Hiernaast kunt ٧  lezen waar u de 
huursubsidie kunt aanvragen.

Hulp bij het aanvragen

Als ٧  eraan twijfelt of ٧  in aanmer- 
king kunt komen voor huursubsidie 
of meer informatie wilt, dan kunt ٧  
zich wenden tot uw verhuurder als 
uw woning van een woningbouw- 
vereniging of van het Gemeentelijke 
Woningbedrijf is. 
u kunt ook informatie krijgen bij: 
Gemeentelijke Dienst Volkshuis- 
vesting, Wibautstraat 3, 
o^ningstijden 8.30-12.00 uur en 
13.00-16.30 uur.
Voor informatie kunt u bellen, 
tel. 6659171. Houdt u er rekening 
mee dat dit nummer rond ا juli druk 
bezet zal zijn.
Oudere bewoners en/of bewoners 
die slecht ter been zijn kunnen op 
schriftelijke aanvraag thuis bezocht 
worden. Dit geldt voor bewoners die 
geen hulp van familie, buren, ken- 
nissen, etc. kunnen krijgen voor het 
indienen van de subsidie-aanvraag. 
Adressen voor speciale spreekuren 
op pagina 8.

إلل 1989 □ 1 NIEUWE NORMEN HUURSUBSIDIE met ingang van

Amsterdam kunnen in aanmerking komen voor ؛٨ Huurders van ee□ woning 
huursubsidie indien zij binnen de onderstaande grenzen vallen en daarnaast in 
verhouding tot hun inkomen een te hoge huur betalen.

HUUR 

’kale’ huur + bepaalde 
servicekosten

INKOMEN
Gezamalijk
belastbaar

inkomens
(maximaal)maximaal

,:b750=, 37.]م

,:b] [.33 ,=750

29.000,=800,:

minimaal

271,67 

271 ;67

2م3,33

Aanvragers met partner 
en/of huisgenoten

Alleenstaanden

Alleenstaanden van 18 t/m 22 
jaar die reedsvolgens deze 
tabel voordezelfde woning 
huursubsidie ontvangen

* Voor huisgenoten geldt een vrijstelling van /  7000,=

In Amsterdam kunt ٧ op twee manieren huursubsidie ontvangen:

1. door huurmatiging, de huursubsidie wordt door uw verhuurder van de maan- 
delijks te betalen huurprijs afgetrokken;
2. door storting op uw bank- of girorekening; aan de verhuurder met ٧ de vol- 
ledige huurprijs betalen.

Wanneer komt ٧ ؛٨  aanmerking?

Op 1 juli 1989 gaat het nieuwe huur- 
subsidie-tijdvak in. Alle huurders 
die op ا juli of op de datum waarop 
de huur is ingegaan 18 jaar of ouder 
zijn, kunnen huursubsidie aan- 
vragen.
Individuele Huursubsidie is bedoeld 
voor huurders die in verhouding tot 
hun inkomen te veel huur betalen- 
De hoogte van de subsidie wordt 
bepaald door de hoogte van het in- 
komen en door de huur die ٧  hetaalt. 
Voor de berekening van de huursub- 
sidie tellen de belastbare inkomens 
van u, uw partner en uw huisgenoten 
mee. Maar per huisgenoot (niet 
zijnde de partner) wordt een bedrag 
van ten hoogste / 7.000,— niet mee- 
gerekend.
Voor het bepalen van de huur wordt 
uitgegaan van de zogenaamde kale 
huur, die in sommige gevallen wordt 
verhoogd met bepaalde servicekos- 
ten. Of u in aanmerking kunt komen 
voor huursubsidie en voor welk 
bedrag, hangt af van een aantal 
voorwaarden. Daarvoor zijn de 
nieuwe aanvragers ingedeeld in 3 
groepen. Deze drie groepen staan 
vermeld in het kader hieronder.

Voorbeeld: een alleenstaande van 23 
jaar, belastbaar inkomen van 
ƒ 18 س ر م - en een subsidiabele huur 
van ƒ 360,—, kan in aanmerking 
komen voor een huursubsidie van 
ƒ 9 5 ,— per maand.
Een gezin met een totaalinkomen 
van ƒ 26 س س,م  en een subsidiabele 
huur van ƒ 5 50 ,- komt in aanmerk- 
ing voor een huursubsidie van 
ƒ 175,— per maand, (dit alles vol- 
gens de nieuwe normen).
Op de in de tabel genoemde huur- 
grenzen zijn uitzonderingen moge- 
lijk, waardoor ٧  soms toch huursub- 
sidie kunt krijgen als uw huur hoger

WmWÊÊÊMMÊÊÊÊml-iM Ê Ê Ê E i"w lttS^W Ê È Ê n
Bewoners in de 3e Oosterparkstraat in Oost hadden succes bij het aanvragen ٨^٧  huurverlaging : de huren gingen 

met bijna 7 tientjes per maand omlaag. Inmiddels heeft de gemeente het huizenblok aangekocht om op te knappen.

Huurverlaging, 
vaker dan ٧  denkt!

gauw om een verlaging van meer 
dan honderd gulden per maand.
De gang van zaken is hetzelfde als 
bij huurverlaging wegens te hoge 
huur. u moet dus het verplichte 
doordrukformulier gebruiken. Daar- 
op moet u onder de puntentelling de 
gebreken vermelden die volgens u 
een nulpunt opleveren. Zie verder 
hierboven bij te hoge huur. Daar 
leest u welk gedeelte van het for- 
mulier ٧  moet opsturen en hoe de 
procedure verder verloopt.
Ook hier geldt, dat u altijd de hulp 
in kunt roepen van een huurspreek- 
uur of een Buro voor Rechtshulp. 
Worden de nulpunten of het achter- 
stallig onderhoud opgeheven dan 
mag de huur weer verhoogd worden 
naar het oude peil.

3. te hoge huur bij nieuwe huurder

Voor nieuwe huurders is het altijd 
aan te raden meteen te kijken of de 
huur niet te hoog is. u moet dan de 
punten van de woning tellen en ver- 
gelijken met de grenzen, zoals die 
op pagina drie van de krant zijn aan- 
gegeven. Binnen drie maanden na- 
dat u het huurcontract heeft gete- 
kend, kunt ٧  door een verzoek aan 
de huurcommissie huurverlaging 
krijgen tot de maximaal redelijke 
huur. De maximaal redelijke huur is 
nog altijd tehoorlijk lager dan de 
huurverlagingsgrens. Dat loont dus 
de moeite. Deze huurverlaging geldt 
dan vanaf de datum van ingang van 
uw huurcontract. Het verzoek tot 
huurverlaging moet op een speciaal 
formulier direct aan de Huurcom- 
missie worden opgestuurd, in ieder 
geval binnen drie maanden na het 
ingaan van het hurcontract. Het 
formulier is te verkrijgen bij de 
Huurcommissie, Droogbak la. Het 
verzoek wordt pas in behandeling 
genomen als ٧  f 25,- op de rekening 
van de Huurcommissie hebt over- 
gemaakt.

Tenslotte

Als uw verhuurder een huurverhog- 
ing heeft voorgesteld, moet u niet 
vergeten hiertegen een tezwaar- 
schrift in te dienen, ook al heeft u 
huurverlaging aangevraagd.

Nog steeds zijn veel huurders niet bekend met de mogelijkheden tot 
huurverlaging. Nog niet zo lang geleden is uit een onderzoek van de 
Gemeente gebleken dat maar liefst één op de vier partieuliere 
huurwoningen een te hoge huur heeft.
Missehien dat u nog denkt dat het aanvragen van huurverlaging veel te 
ingewikkeld is. Dat valt best mee. Ga eens langs voor informatie of 
hulp bij het spreekuur bij u in de buurt. De adressen vindt u op de 
aehterzijde van deze krant.

de verhuurder opsturen. Als de ver- 
huurder niet binnen zes weken rea- 
geert of niet akkoord gaat, dan moet 
٧  binnen twaalf weken na de voor- 
gestelde ingangsdatum het ver- 
zoekschrift voorzien van datum en 
handtekening de Huurcommissie in- 
dienen. Bij het verzoekschrift sluit u 
dan het eventueel terugontvangen 
bezwaarschrift bij.
Dit verzoek aan de Huurcommissie 
is gratis. £٢  komt na verloop van tijd 
iemand van de Huurcommissie bij u 
kijken, u krijgt een kopie van het 
opgemaakte rapport en een uitnodig- 
ing voor de zitting. Het is belangrijk 
om het rapport goed te bekijken of 
de puntentelling en berekening cor- 
reet is. Eventuele bezwaren tegen dit 
rapport moet u op de zitting naar 
voren brengen. Eventueel kunt u 
met dit rapport nog langs gaan bij 
het huurspreekuur of buro voor 
rechtshulp. Meestal is het ook mo- 
gelijk dat een medewerker met u 
mee gaat naar de zitting van de 
huurcomm issie. Een aantal weken 

na de zitting krijgt u de uitspraak 
thuisgestuurd. Bent u het met deze 
uitspraak niet eens dan kunt u bin- 
nen 2 maanden in beroep gaan bij de 
kantonrechter. Het buro voor rechts- 
hulp kan u hierover adviseren.
De procedure lijkt ingewikkeld, 
maar u kunt altijd de hulp inroepen 
van het fo rsp reekuur in uw buurt 
of een Buro voor Rechtshulp.

2. ernstige gebreken of ernstig 
achterstallig onderhoud

Als uw woning één van de gebreken 
vertoont die voorkomen op het 
lijstje met nulpunten van pagina 3, 
kunt u huurverlaging tot de mini- 
maal redelijke huur voorstellen. 
Vooral op het laatste nulpunt "zeer 
slechte algehele staat van onder- 
houd" hebben al veel huurders huur- 
verlaging gekregen. Het gaat dan al

Nu zijn er huurders die denken ik 
ontvang toch huursubsidie, waarom 
zal ik huurverlaging aanvragen? 
Toch is het belangrijk dat ook huur- 
ders die huursubsidie ontvangen en 
een te hoge huur betalen huurverlag- 
ing aanvragen.
Vanuit het Ministerie wordt name- 
lijk steekproefsgewijs gecontroleerd 
of huurders die huursubsidie ontvan- 
gen niet een te hoge huur betalen. 
Blijkt dat de huur te hoog is dan 
wordt de huurder op de huursubsidie 
gekort.
Huurverlaging kan u behoorlijk wat 
geld opleveren, u kunt huurverlag- 
ing aanvragen wanneer:
• u e n  te huur betaalt;
• wanneer er zich ernstige gebre- 

ken of ernstig achterstallig onder- 
houd aan de woning voordoen;

• u nieuwe huurder bent en u te 
veel huur betaalt.

1 .te hoge huur

Als uw huur te hoog is kunt u huur- 
verlaging aanvragen. Uw huur kan 
verlaagd worden tot aan de zoge- 
naamde huurverlagingsgrens. Hoe u 
de huurverlagingsgrens kunt tereke- 
nen leest u op pagina twee van deze 
krant. Deze verlaging geldt vanaf de 
door u voorgestelde datum, die 
minstens een volle maand na het op- 
sturen van uw voorstel moet liggen. 
Voor het aanvragen van huurverla- 
ging moet u een speciaal doordruk- 
formulier (formulier 2.2I03a) invul- 
len. Dit formulier is te verkrijgen bij 
het huurspreekuur in uw buurt of de 
Huurcommissie, Droogbak la. Het 
form ulier bestaat uit een verzoek- 
schrift en een envelop, u moet eerst 
de voorkant van het form ulier invul- 
len. Het verzoekschrift kunt u nu 
losscheuren. De onderste helft is dan 
de geadresseerde envelop met het 
huurverlagingsvoorstel aan de ver- 
huurder. Deze envelop moet u aan
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(advertentie)

MEEVALLERTIE

VOOR
AMSTERDAMMERS

KRAPZHTEN.

Maar het is niet zo, dat iedereen 

met een minimuminkomen of 

uitkering kwijtschelding krijgt.

Of ٧ in aanmerking komt voor 

gehele of gedeeltelijke 

kwijtschelding hangt af van uw 

persoonlijke financiële 

omstandigheden.
Hoe dit precies in zijn werk gaat 

leest ٧ in de folder "Meevallertje 

voor Amsterdammers die krap 
zitten". Daar staat alles in wat ٧ 
moet weten over de 

kwijtscheldingsregeling. 

Bovendien zit bij deze folder een 

aanvraagformulier voor 

kwijtschelding.

In de folder staan ook de namen 

en adressen van mensen die ٧ 
gratis helpen bij het invullen van 

het aanvraagformulier.

Voor veel Amsterdammers is het 

moeilijk steeds weer de eindjes 

aan elkaar te knopen. Er vallen 

maandelijks dan ook heel wat 

rekeningen op de deurmat. En 

voor mensen met een 

minimuminkomen of een uitkering 

kan het soms net te veel zijn. 

Hoort ٧ bij die groep, dan kan de 

gemeente misschien uw lasten 

verlichten. ٧  kunt namelijk 

kwijtschelding aanvragen van de 

volgende belastingen : 

bijdrage

waterzuiveringskosten en
Reinigingsheffing (samen

/ ه24  ,- per jaar, geheven via

deG.E.B.-nota)
en de Afvalstoffenheffing (als

men geen G.E.B.-nota

ontvangt).

MISSCHIEN IN ٧ HAAL DE FOLDER EN KIJK OF 

AANMERKING KOMT O O R  KWIJTSCHELDING VAN 
GEMEENTEBELASTING

:klaar bij ٧ s gratis en ligt voor؛ □e folder

■ Wijkopbouworganen 

iDe □ienst van de

Gemeentebelastingen

■ Het (oude) stadhuis
■ Stadsdeelkantoren

■ Kantoren van de Sociale Dienst

■ Sociaal Raadslieden

■ Voorposten van Bureau 

Bestuurscontacten

■ Wijkposten van de Stichting 
Wijkvoorzieningen voor 

Ouderen

■ Buurthuizen

De adressen vindt ٧ in het telefoonboek van Amsterdam.

Huurders van ]40.000 woningen vrijgesteld
Wijziginge□ Onroerendged

Belast^g
De onroerendgoedbelasting gaat dit jaar veranderen. De onroerendgoedlasting(O G B) is een gemeentelijke 
belasting. Gebruikers en eigenaren van woningen in Amsterdam krijgen jaarlijks een aanslag voor deze 
belasting in de brievenbus.
Dit jaar is afgestapt van het oude min of meer vertrouwde oppervlakte systeem. Een grote groep gebruikers, 
huurders, zullen dit jaar niet aangeslagen worden. Voor diegenen die wel onaangenaam verrast worden met 
een aanslag OGB is er wellieht een mogelijkheid voor kwijtschelding of bezwaarsehrift.
Voor de samenstellers van de woonlastenkrant is de wijziging van de OGB reden geweest om de 
Gemeentelijke Dienst Belastingen een aantal vragen te stellen die door direkteur Kienstra en heer Doesburg 
werden beantwoord.

Wordt uw bezwaar afgewezen door 
de Dienst Gmeentebelastingen dan 
kunt u binnen twee maanden in 
beroep gaan bij de belastingreehter. 
In dat geval is het aan te bevelen 
eerst bij een buro voor rechtshulp of 
een andere terzake deskundige in- 
stantie langs te gaan.
Wanneer ٧  bezwaar maakt tegen de 
aanslag en deze niet betaalt dan 
moet u tegelijkertijd uitstel van beta- 
ling aanvragen bij de Ontvanger van 
Rijksbelastingen, (adressen zie hier- 
onder).

K w ijtsc h e ld ^

Als uw inkomen erg laag is kunt u 
mogelijk in aanmerking komen voor 
kwijtschelding van de onroerend- 
goedbelasting. Voor kwijtschelding 
kunt u niet terecht bij de Dienst Ge- 
meentebelastingen. u moet dit 
aanvragen bij de Ontvanger van de 
Rijksbelastingen. Een speciale fol- 
der en een kwijtscheldingsfo^ulier 
is in ieder geval te verkrijgen bij de 
sociaal raadslieden en voorposten 
van de Gemeente Amsterdam.

Adressen en telefoonnummers:

DIENST GEMEENTEBELASTINGEN, 

James Wattstraat 84, 1097 DM 
Amsterdam, tel. 5683760. 
Telefonisch spreekuur iedere dag 
van 9.00 uur tot 16.00 uur 

, Infonnatie balie open iedere dag van
9.00 uur tot 15.30 uur 
ONTVANGER VAN 

RMKSBELASTINGEN 

Wibautstraat 2-4, tel. 5939111. 
(Bewoners uit Amsterdam Z-O 
moeten zich wenden tot de Ont- 
vanger van de Rijksbelasting te 
Amstelveen, van Heuven Goed- 
hartlaan 13).
Informatie is ook verkrijgbaar bij de 
voorposten van de gemeente en of 
de buro’s sociaal raadslieden.

"Vorig jaar kregen mensen met een 
eenmalige uitkering van de belas- 
tingdienst geen aanslag toegestuurd. 
Dit jaar worden de huurders van 
woningen met een waarde van min- 
der dan f.48.000 vrijgesteld van de 
OGB.
Het geheel overziend kunnen we 
zeggen dat sommige mensen minder 
zullen gaan betalen, anderen meer 
en huurders van woningen met een 
waarde minder dan 48.000 gulden 
geen aanslag zullen krijgen. ٠ '

Hoe wordt de OGB berekend?

"De gemeenteraad heeft het tarief 
voor de gebruikers(huurders) vast- 
gesteld op f.5,12 per f.3000,—. 
Bijvoorbeeld: een huurder van een 
woning met een vastgestelde waarde 
van f.60.000,— betaalt 60.000 : 3000 
= 20 en dan maal f 5,12= f.102,40."

Op welke gronden kunnen huur- 

ders bezwaar maken?

"Er zijn twee gronden waarop huur- 
ders bezwaar kunnen maken:
De bewoner is het niet eens met de 
op het aanslagbiljet aangegeven 
waarde. Dat kan bijvoorbeeld door- 
dat de woning slecht is onderhouden 
of doordat de woning binnenkort 
wordt gesloopt of doordat een ver- 
gelijkbare woning in de straat of 
buurt recentelijk voor een lagere 
prijs is verkocht.
De tweede mogelijk voor bezwaar is 
dat de bewoner op 1 januari van dit 
jaar niet woonachtig was op het 
betreffende adres.

Bewoners kunnen bezwaar maken 
door een briefje te sturen aan de 
Dienst Gemeentebelastingen."

Aan het slot van het interview ver- 
zekert de heer Kienstra ons dat het 
streven is om de bezwaarschriften 
binnen een halfjaar af te handelen.

Wat verandert er in 1989 aan het 
systeem van berekening van de 
OGB?

De heer Kienstra:"Dit jaar is de 
berekeningsbasis van de OGB ge- 
wijzigd. Voorheen werd de OGB 
bepaald op basis van de oppervlakte 
van de woning vermenigvuldigd met 
een aantal faktoren- Per 10 m2 moest 
dan een bepaald tarief door de ge- 
meenteraad vastgesteld tarief be- 
taald worden. Op deze wijze werd 
zo goed mogelijk de waarde van de 
woning benaderd. Nu gaan we uit 
van de waarde van de woning in het 
economisch verkeer. De waarde die 
de woning zou hebben wanneer deze 
leeg te aanvaarden en apart verkocht 
zou kunnen worden. Om deze waar- 
de te bepalen zijn 8000 woningen in 
alle verschillende delen van Amsfer- 
dam getaxeerd. De waarde van de 
andere woningen zijn bepaald door 
vergelijking met deze getaxeerde 
woningen."

Waarom zijn deze wijzigingen 
nodig?

"De jurisprudentie (oftewel de uit- 
spraken van rechters) gaven de 
noodzaak aan van een verbetering 
van de waardebepaling van het on- 
roerendgoed. Bovendien is door het 
Rijk besloten om de oppervlak- 
tegrondslag voor de OGB af te 
schaffen."

Wat zijn de konsekwenties voor de 
portemonnee van de huurders?

"De Gemeente wordt van de invoer- 
ing van het nieuwe systeem geen 
cent beter. De totale opbrengst van 
de OGB blijft hetzelfde. Wel vinden 
er verschuivingen plaats, zo zullen 
de woningen gezamelijk ongeveer 8 
tot 10 % meer moeten betalen ten 
opzichte van de bedrijven in voor- 
gaande jaren."

bepaalt dan hoeveel de maximale 
servicekosten voor u mogen zijn. De 
verhuurder moet zich aan zo’n uit- 
spraak van de Huurcommissie hou- 
den. De behandeling van het geschil 
bij de Huurcommissie kost / 25;-.

Het aanpakken van te hoge of on- 
juiste servicekosten, kunt u het beste 
als bewoners gezamenlijk doen. 
Door gezamenlijk via een bewoners- 
commissie of huurdersvereniging op 
te treden heeft u meer kans van sla- 
gen. Door de jaarafrekening van de 
servicekosten krities onder de loep 
te nemen heeft menige bewonersor- 
ganisatie een aardige verlaging van 
de woonlasten weten te bereiken.

Informatiebrochure ’servicekosten’ 
van het ministerie is gratis te ver- 
krijgen bij het huurspreekuur of bij 
de Huurcommissie. 
Informatiebrochure voor bewoners- 
organisaties is te verkrijgen bij het 
ASW, kosten f.5,-.

het onderhoud van bijvoorbeeld cen- 
trale verwarming, lift en hallofoon 
(deurtelefoon) en wat^waterinstal- 
latie in de servicekosten door. Ver- 
huurders noemen het onderhoud aan 
installaties in veel gevallen gang- 
baarhouden. Het doorberekenen in 
de servicekosten van deze onder- 
houdskosten is niet toegestaan. Voor 
dit onderhoud betaalt u immers al in 
de kale huur.

Servicekosten aanpakken

Bent u het niet eens met de jaarafre- 
kening of ontvangt u in het geheel 
geen afrekening, dan is het belang- 
rijk uw bezwaren bij de verhuurder 
te melden, u heeft het recht de reke- 
ningen die aan de jaarafrekening ten 
grondslag liggen bij de verhuurder 
in te zien. Kunt u het niet eens wor- 
den met uw verhuurder dan kunt u 
het geschil voorleggen aan de Huur- 
commissie, u kunt hiervoor een spe- 
ciaal formulier bij de Huurcommis- 
sie krijgen. De Huurcommissie

geen verhoging servicekosten
S^vicetosten...last^sten

Naast de huur betalen de meeste huurders ook servieekosten. Dat zijn kosten die de verhuurder in rekening 
brengt voor zogenaamde extra diensten of leveringen. Voorbeelden van servicekosten zijn: elektra voor de 
trapverliehting, kosten voor het schoonmaken van gm enschappelijke gangen en trapportalen, 
tuinonderhoud en stookkosten bij een kollektieve verwarmingsinstallatie. De verhuurder mag niet zomaar 
wat in rekening brengen: de servicekosten zijn net als de huurprijs aan wettelijke regels gebonden

verstrekt. Verhoogt de verhuurder de 
servicekosten toch, dan hoeft u niet 
naar de Huurcommissie te stappen, 
u kunt dan volstaan met het niet 
betalen van de verhoging.

Geen secvicekosten ٧٠٠٢ 
onderhoud

Servicekosten mogen alleen in reke- 
ning worden gebracht voor extra 
diensten en leveringen. Dus niet 
voor zaken waarvoor u al de gewone 
huur betaalt, u betaalt huur voor 
onderhoud van uw woning en de 
daarbij tehorende installaties. Veel 
verhuurders berekenen de huurders

afloop van het boekjaar een jaarafre- 
kening verstrekken. Op deze jaaraf- 
rekening moet staan hoeveel de 
verhuurder per onderdeel heeft uit- 
gegeven en hoeveel de huurder hier- 
voor aan maandelijkse voorschotten 
heeft tetaald. Heeft u te veel hetaalri 
dan krijgt ٧  geld terug, heeft u te 
weinig betaald dan moet u bij- 
betalen.

Geen verho^ng

De verhuurder mag de servicekosten 
niet verhogen wanneer hij over het 
afgelopen jaar nog geen uitgesplitste 
jaarafrekening aan de huurder heeft

De verhuurder mag in ieder geval 
geen winst maken op de servicekos- 
ten. Hij mag dus ten hoogste de wer- 
kelijke kosten in rekening brengen. 
Deze werkelijke kosten mogen niet 
onredelijk hoog zijn. Is dit wel het 
geval dan kan de Huurcommissie 
gevraagd worden het bedrag lager 
vast te stellen. Onredelijk is bijvoor- 
beeld wanneer u betaalt voor twee 
maal in de week schoonmaken van 
de trappen en portaal terwijl dit 
maar 1 keer per twee weken ge- 
beurd.
De verhuurder moet jaarlijks de 
huurder binnen vier maanden na
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ح غير منزلك و ة مل من ريدم1 ،مذ في .جداأ مرتفعا ء الكرا ثمن كان لو )أو جيدة ب ن إ  بك

ة على التعرف لكم ض كيني د دفع ر ل تعطوء ان عليكم يجب وماذا ٠الكرا ض في ؛ابيا ل

ر ]ذا .الفك

bة .الالزمة ت صالحا بإ النزل صاحب يقوم ان اكروري من إن ة وبالشق  ]ذا يضطر التالي

ة الخارجية اإلصالحات ٠ الياء تسرب أصالح االخير غ مإ ح ،وان د م ب ب ك س ا  مذا .ا

ث إل ما ك كانت فلو االرقات غالب في يحد ت ل ة حول شكايا  دفع لعدم حجة ف[ذم النزل صيان

ة د را ء ثمن في ا را [ذا .ال ن اللي الوقت م ف b تدفع ان لك بك ك في ات اي ب فك  الزل س

ن م م م الالزمة باوصالحات يقوم ان عليb الواجب من انb علم كلى ي  إنb يقول إل د

ص b في ل ت ]ناك ان كلم د حول شكايا ر  .ال

ص ار الخلل شنأ :الق

ن ض بك دة دفع ر  الذي الوتت في (بخس ثمن دفع االحيان بعض )وفي الكراء في ابيا

ة االشياء محن النزل ينقص  :التاي

طخ فرصن وجود -عل[م .إل

علم م وجدد - و ي الن ميع ت في اب س بي  .النوم او ابلو

مين رصاتل بجود ءدمس ] خ في ال ط م ٠ الرحاض ٠ ال ا م س وبجت ال مثال النوم او ابلو  عدم )

b قناة وجود مي ]  .(الحمام أو الرحاض ك

ل نقطت وجود عدم- ما ة الوالع بياء اإلت ر أشبك جائ  • (ال

ل نقطة وجود صلم“ ما [راء إو اليام بمحطة اإلت  .الك

ض ر ل ص - ة سماثة سي ة ار الخان اني ص ت في موجود خطر مناك الن ا إل آل ا

ا إلست ة م ص ص1ا ما ة ] م ل
ق خطر وجود” ح ن رسالمن ك ا خ ط ٠ االساس في مثال ، ال و ف ٠ الي ط  ٠ العروج ٠ ال

ص ،الداخن ٠ االرضية ق ،الب طال امحررس ار الوا د ) ا ب ف ك د ا  (.الشرفة يف

ة ة االصوات مفل ]ا :النعج ب مقدار م من ان ب ما يك ض في مذكور ]و ت ن الفا  إلئم ربك

ما م م من موظف ء اشد ر م ع خ ض ال ذ الب ت شم ش ة االصوا .الزكج

فر مات ما ا ؛ت ا (020-)5896ا

b "اخبرا ن من إن مك ن Tن ال ن مذا يض ن الكا ح مت دا ت .سابنا ق ث ]ناك ان واثب  بيئي تلو

ر ت طي ح ن ف ا خ إلبن الناس علم في يضن ان بمكن والبيئة ال ح يراصن ا اث مخان م  ال

ك اب م صح مذا اعل بن T إل.

ر ط ط ا ة الق اي :اك

ن *من مك ت بمكتب بالغ ار ؛دعو محاك ض ان ال  ]ذا .النازل ورعاية ممبناء البلدية اس

ي م ن الحالم مذا ض .شديد نقص لb منزلك ان ب ل سم يك آلصا [ذا ا ب ب  ص للتيقن الك

م االم امذ ^؛٧١ ر و91 ١ " (020-)5ة

ا *وجدد خ في عزتجة ٠ اثي ط ن تدفع التي كارطومة الجلوس أد النوم بجت دفي ال كك

ن ل عدم ار التعف ما ت ]ذم استع  .البيو

ب مشلة ر د في اليام ت ر .ال

ض أو مقلة ف في ؛موجود تقا ر [از في الحتمق الخان أو الدخان م ة ج .اسئ

ط او ٠*اكوا ض واجمات ] ة االرض انحدارفي ار ال ي اوالحال [ا يوجد اك ف طي مق ار ال

ط و ر الداخلية الي م ن م د ب[دا الك ر  .ال

ف خ ردا أو وجود *عدم مار ة ار المائية ال  .الغاني

س ة او م م ة ارواتح دا س1 النتن ز د داخل ل ر ة ال ا د  .التزو إغالق ر

ة سالق ان .صيغت النزل ب

ة :ابديد الكرام ض ارتفاع ثل

ء ثمن باترفاع عالئ ل[م المخان من الكثير إن ب ء را ص ما )حذا -3ال  ض بارتفاع بم

ل الكرام س ء ٠٣ إن .وخلل[ة ض موف ابيادة :خلل[ة 300 الكرام ض مثال (•ا را ال

ف ط مقدار على يتوق ن .النزل نق مك ك في ف ان ل ط مقدار على تتعر ي الق ن الذ م ] [ا يت  من

ب وذثك عنزتك ما ر بالن ب إ ت مكت مدا ما ة ال  (Rechtshulp)العدلي

bن من إن ا ض منك يطلب النزل صاحب يكمن ان الك ش ص مرتفع ٠ر ]انوتي اك  في .ا

م ]ذا ر ك ا م ؛ م  .الراء نمن ارتفاع ا

ذا [ < ة :الثكل ص

ض1مف سم كانت لو ى ئ م ل من ذرنا [ا ان رشدك فإتنا ق ص تقدم ما رد ل  م ]ذا .ال

ل إل ه االض ءذا د ن م ا م ]ناك أن علمb م لي ا ا .بالنزل ؛موجود ش b ك  الواجب ص ان

ؤ ان ت حذم لتعليم الطلب درئ ئ مل ان بمكنك الررئ ،ومذ .الشكايا  بماتمات علي[ا نح

و ا ش إل ب ا خ ال ك الوجود ؛ م مي ظم .ب ر م ب ]ذا و ك سوف الكت ون اكع م  .الورقة ض للئ ب

ت ثل ض ن ١ ب ء الكرا كمد ا [ل النزل صاحب يتوصل ان الواجب من فإنb مح  قبل الورثة ب

س ا2 أس

ا م :تا

د صاحب أراد لد ر ء ثمن يرفع ان ال را ت قدم قد الكاري ان رغم ال  من فإنb سابقا شكايا

يا دب ط صاحب ض ل ت م يدفع ان الن ر شبتنم 23 قيل الفكايا ة إ  فإذا .ء الكرا بن

ا لم ام >ط د ة االخم ]ب رب ه ،من م الكرام إ ر ١١ ا م  ؛اراء سع الكاري ي

^ ^ ٠؛ ٧ ١ ١.

:الراء بنق

رصد لما ة بورقة ء الكرا لجنت تت ف الشكاي و ض ]ذا يأخذ س ت بع ل الوت ع ما ق م  صاحب ب

رأ النزل ة ض من خ ت ]ذا في ر .اللجن ك الرت د رث ك توفر ان ن ر ذ ي القدا  ثمن بb ارتفع الذ

ء را إل في ال ة -اخذ ان حا ء بن را را ال b زا ة دفع الخررري ص ان د را م في ا ا د  .ال

رف االوقات من رتت رفي ر تتوصل - ة من يخ b •٠ الكرا بن ن من إن  موظف يندرك ان الك

ة من ع م لعرس الخارجية الد ا .الوجودأ الف

ة خص م ة ب[ا تقوم اكي اب ء بن را ل ال ط ل ي مت الذي الثك ا قد ك ى م ل ان ص و  ت

[ل للحضور باضدعاء ة ب ك لنوضح واتغرصة ابل b ى .شكاين ن عن ان مك  نحيز ان ال

أ م خ [ذا إلقيام Tخر ش ك يرسل مرف ]ذا بعد . ب مت الذي االخير اممرار ل  الكرام لجنة بb قا

]رار ]زا كان لو ك إلئقا غير ا ن عن فإنb ب ة امحام بدعوة تقوم ان اس م ك م .الحك  منم رص

إلشيذ د مذا إلى ا ن ال م [و ل Tن االحسن ف ت بمكتب ص عدا ما ة ال  (Rechtshulp) العدلي

م ] ال ض م ا م :ء1افب

ت النازل م إن ن ذا ا [ا يرفع باضن اق م ق عن ن مام ش مب  ان ربمكنك .٠الكرا نمن ان

أ ب[ف ملغ د ش ابيا ق ص ر ة طلب ورقة ض ش ة اداء ورقة ص مختلن ة الشكاي  بالنياب

ة ل) المادي ص ان الواجب رمن .(نويت،ا ض التي ا  .الورقة شم في مذكورة النزل من[ا يت

ك أن بمي إل ]ذا  .الراء نش في ؛ابياد دفع رض ورئ ت

[ر في ك سترسل التي الورقة شم ط ك ل ة تقوم ان بكن  .العادي ٠الكرا ثمن رفع مند بثكاي

bل ان الواجب من إن وص د الفكامحة ب[ذم النزل صاحب ي س 12 ق ةالم أردت لد •أس د ء ا

،م ص ئ د b الرر ك في فإن ان مك ب إ ]ا ر الذ ت إ ا دت ل ا ا طب إل ك ا اب .بن

Konutun çökük ٠ ١ ٠ ^^^, cephelerin eğik olması, tabanların bir taraftan basık ؟ İması, tavan ya da 
iç duvarlarin harap olması yüzünden konutun içinde oturabilme olanağı ciddî derecede 
zedelenmedi;
Bina içi lağım borusunun tıkanıkhgı ya da işlemekten k a la s ı;
Bina temelinin yeterince kapalı olmamasmdan ileri gelen pis kokularm ciddî ve sürekli rahatsızlığa 
neden olması-
Konutun genel bakım düzeninin çok kötü olması.

Yeni kiranın fazla yüksek olması.
Çoğu kiracılar için % 3 olan bir kira zammı u y an acak tır . (Buna ,trendmatige huurverh©ging’: 
,(enflasyonla) orantıh kira ل ا إل عل ء م ؤ؟ة طآل ة ’ denir.) Örneğin bir konutun ̂*a ̂creti halihazırda 300,- 
Hfl. İse, karaya gelen zam 9,- Hfl. olacaktır, şimdi bir konutun kira ücreti, konutun ettiği ,puan’ 

sayısına bağlıdır. 8izin konutunuzla kaç puan ettiğini kendiniz he^layabiiirsirriz. Kira konuşma 
saati veya Hukuksal Yardım Bürosu görevlileri size bu„ konuda yardımcı olabilirler. Belki ev 
sahibinizin sizden istediği kira, yasal olanın üstünde olduğu ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda 
hiç tereddüt etmeden kıra zammını reddedebilirsiniz.

Red nasıl resmî olur?
Yukarıda tarif etti^miz problemlerden biri sizi rahatsız ederse, bunları en kısa za^ıa؟ da ev 
sahibinize bildirmenizi t^siye ederiz, o da o zaman artık hiçbirşeyden habersizmiş gibi 
davranamaz.
Bunu yaptıktan soma şikâyetlerinizi özel bir formülere doldurmanız gerekecek. Bu formüleri 
semtinizdeki kira konuşma saati’nden elde edebilirsiniz. Doldurulmasında oradaki görevliler de 
yardımcı olabilirler. Yeni kira 1 temmuzdan itibaren yürürlüğe girerse, formüler 12 ağustos ev 
sahibine varmış olması gerekir.

Ve devamı...
Ev sahibi, ̂ iracinin şikâyetlerine karşm kira zammını yine de uygulamak isterse, kiracının ona 
gönderdiği ̂orm^lere kendi yorumunu yazıp 23 eylül’den önce Kıra Komisyonu na sunmahdır. 
Ev sahibi Kira Komjsyonu’na başvurmazsa ya da başvurmakta geç kalırsa, kiracı, kira zammını 
ödemeye mecbur debidir.

Kira Komisyonu
Formüleriniz, ev sahibi tarafından Kira Komisyonu’na sunulduktan soma, kiracıya sonuca 
b؟^ tilin  le kira zammının؛> eye kadar epey zaman geçebilir, o arada, Kira Komisyonu yine؟
ödenmesi gerektiği kararina varması ihtimaline k ^ ض ı, her ay kira؟ ص ؟ل  bedelini ayırmanız tavsiye 
olunur. Belirli bir gün Kira ̂Komisyonu size haber gönderecek. Ondan önce bir dış hizmet 
memuru, evinizin kaç puan etti^ni belirlemek veya şikâyetlerinizi incelemek için evinize ulayabilir. 
Kira Komisyonu’nun bir toplantısmda şikâyet dilekçeniz ele alınır. Böyle bir toplantı için size her 
hâlükârda bir davetiye gönderilir ve dilekçenizi aydınlatma fırsatı verilir. Yerinize sözcü olması için 
başka bir kişiye yetki verebilirsiniz. Bundan belirli bir süre soma, Kira Komisyonu’nun kararı 
eviniz^ bir mektupla bildirilir. Bu karar en kötü ihtimalde, yine de Asliye Mahkemesine başvurma 
olanağı kalır. Böyle bir durumda, bir Hukuksal Yardim Bürosu'n؛! gidip yardım istemeniz 
yararlıdır.

"Kira denkleştirme zammı" ("Hmharmonisatie")
Hükümetin normlarına göre düşük kir ah evler için, "denkleştirme zammı" yöntemiyle fa^la oranla 
yükseltilen bir kira uygulanabilir. Bu zam, normal kira zammı bildirisinden farklı bir formülerle 
kiracıya bildirilmesi gerekir. Bu formülerde puan sa^mı da gösterilmiş olması gerekli. Evinize 
tanınan puanları kontrol etmenizde yarar vardır.
Bu durumda bir red formülerini bizzat gidip almanız gerekmiyor. Çünkü size gönderilen 
formülerin arka tarafında, önerilen kira zammına د ا  itirazınızı yazabilirsiniz. Bu itiraz dilekçesi
12 a^ıstos tarihinden önce ev sahibine verilmesi gerekir. Tabiî ki bu formülerin doldurulması ؛çin 
Kira Konuşma Saatlerindeki görevlilerden yardım isteyebilirsiniz.

Eviniz bakımsız mi?
Veni kira zammını reddediniz!

Her yıl, genellikle 1 temmuzdan itibaren, ev sahibi veya Ev inşaat Cemiyeti kanunen evinizin 
kirasını yükseltmek tedir. Yalnız, evinizin bakımı iyi yapılmadığı takdirde (veya kira fazla yüksekse) 
kiracı olarak sizin de kanunen, eski kirayı ödemeğe devam etme hakkınız vardır. Bu Konut 
Bülteni’nde, yükseltilmiş kirayı hangi şartlar altında ödemeniz gerekmeyeceğini, ve bunun nasıl 
resmî olmasını sapabileceğinizi okuyabilirsiniz.

Ev sahibi, konuta iyi bakmakla yükümlüdür, örneğin su sızıntılarının giderilmesi, e^n dış tarafının 
iyi bakılmış ve boyanmış olması, ve tahtaların çürümüş olmamasını sağlamağa mecburdur. Bunlar 
çok defa yapılmıyor, ve kiracı olarak konutunuzun durıımu üzerine şikâyetiniz olur. Böyle bir 
durum, kira zammım ödememek için çok rastlanan bir gerekçedir, şikâyetlerinizi şimdiden ev 
sahibine bildirebilirsiniz. Böylece o, on^-rna işlerine başlamadı gerektigini anlamış olur. Yoksa 
somadan, herhangi bir şikâyetin bulunduğundan habersiz olduğunu iddia edebilir.

Ciddî eksiklikler

Sâyet evinizde aşandaki noksanların biri ya da birden fazlası varsa, her zaman kira zammını 
ödemeyi reddedebilirsiniz (hatta bazı durumlarda daha düşük bir kirayı anlaşmak bile mümkün!):
- Evin içinde şifonlu tuvaletin bulanmaması;
- evin içinde yemek pişirme 0ذ خ ل س ;olmaması ل
- oturma salonu veya yatak odasmda gün ışığının geçememesi (bir pencerenin bulunmaması)
- mutfak, tuvalet, banyo, duş, oturma salonu veya yatak odalarında havalandırma olanağının 
olmaması (örneğin, ي ;(uvalettte bir vantilasyon kanalına olmaması؛ veya ،ل
- lağım sistemine bağlantı olmaması;
- su veya elektrik bağlantısı olmaması;
- tesisatın tehlikeh olmasından dola f̂t gaz veya elektriğin kesilmiş olması;
- Binanın temeh, duvarları, d ^ ı , merdivenleri, tabanları, bacaları, balkon veya sofaları, veya 
korkuluklarımn idinde bulunduğu durum yüzünden, evde otur anların hayatı ve saghgı için bir 
tehlike teşkil etmesi; (örneğin tahtaların çürü^p gitmesinden dolayı aşmdırılan taraça);
- Gürültünün verdiği ciddi sıkıntılar: yasada belirlenen azamî ses yükü sınırım aşması (Centraal 
Milieu Laboratorium, Merkez Çevre Laboratuvarı’ndan bir memuruna bunu ölçtürebilirsiniz. 
Telefon:589.6111) ع ح
- Son olarak ̂u İhtimal da vardır: evinizin altmda veya hemen etrafındaki topragm, halk saghgı 
veya çevre saghgı için ciddi tehlike oluşturacak deremde kirlendiği, bir araştırmada ispat edilmiş 
ا0 ئ ظ قال *. Bu durumun sizin semtinizde de mevcut olup olm adıkı, semtinizin kira konuşma saati 
görevlilerinden öğrenebilirsiniz.

Su noktalara da dikkat ediniz:
Eviniz hakkında bir B ^^yönetm eli^, yani Belediye Yapım ve Konut Denetimi dairesi’nce yazılan 
bir rapor, mevcut olabilir. Bu demektir ki evinizin ciddi eksiklikleri vardır. BWT dairesine böyle 
bir yönetmeliğin (aanschrijving) mevcut olup olmadığım sorabilirsiniz; telefon 596.911.
Mutfak, oturma salonu ̂ eya yatak odalarında küf tutan yerlerin olması ya da o odaların 
kullanılabilirliğini başka yönden ciddî derecede zedelenmesine neden ن م1ع , duvarlar veya 
tabanlardan g^çen rutubetin ciddî rahatsızca neden olması.
Evde ciddî bir su sırentısının olması.
Evdeki sobadan çıkan duman veya başka çeşit yanma artığı gazlarm yetersiz veya kusurlu bir 
şekilde dışarı geçirilmesi.



İ Ü

ح .ف^م

^د؛س ^ ^ ح:ة.:;أ;::|أ^ م ء ي م ح1؟ء من

witte vullingen. Bang ̂ijn hoeft eigenlijk niet 
meer, omdat vrijwel elke behandeling pijnloos

K: Vind je  het leuk om in Amsterdam ؛ء  
werken?
R: Ja, ik ben geboren en getogen in Amster- 
dam, en ik woon er nog steeds. Ik heb ook 
elders in Nederland gewerkt, maar Amsterdam 
heeft toch wel wat.
K: Neem je  nog nieuwe patiënten aan?
R: Ja, inschrijving van nieuwe patiënten is nog 
mogelijk, zowel partikulier als ziekenfonds. 
De mensen kunnen zonder afspraak op het 
spreekuur komen. Dat is dagelijks van 8.30 tot
9.00 uur, behalve op woensdag, dan is het van
13.00 tot 13.30 uur. Het adres is Houtrijkstraat 
114-116. Bellen voor een afspraak kan natuur- 
lijk ook, het telefoonnummer is 863844.

Een nieuwe 
a rts in h e t)؛tan 

Houtrak

Begin dit jaar kwam de heer R. Kok als 
tandarts in het Sociaal Medisch Centrum Hout- 
rak werken. Katharina Kluyskens, maatschap- 
pelijk werkster aldaar, sprak met hem.
K: Gedurende enige tijd werden de patiënten 
van de praktijk van mevrouw Ros door jullie 
allebei behandeld, tandarts Ros en jij wisselden 
elkaar af. De laatste maanden ben jij de enige 
tandarts. Wat is er gebeurd?
R: Mevrouw Ros is in verwachting van haar 
eerste kindje. Het werd voor haar steeds 
moelijker om als tandarts te functioneren. 
C lan g s heeft ze besloten om haar praktijkvoe- 
ring in Amsterdam te beëindigen, zodat ik haar 
praktijk heb overgenomen en op hetzelfde 
adres zal voort/etten.
K: Zal dit veel veranderingen met zich mee- 
brengen?
R: Niet erg veel. Ik ben een ,,klein beetje” 
langer dan collega Ros, en de laatste tijd was zij 
een ,,klein beetje” dikker dan ik. Maar dat 
bedoelde je niet. Mevrouw Ros en ik kennen 
elkaar van de Universiteit van Amsterdam, 
waar we beiden studeerden. We hebben daar 
dezelfde behandelingstechnieken geleerd. De 
werktijden zijn wel wat gewijzigd. Mevrouw 
Ros werkte part-time. Er is nu iedere dag 
praktijk, ook op woensdagavond.
K: Je bent ergjong, o flijk t dat maar zo?
R: Inderdaad ben ik niet heel erg oud. Ik ben 
echter vrij jong afgestudeerd, zodat ik toch 
alweer vier jaar als tandarts werkzaam ben 
geweest.
K: Waarom wilde je  tandarts worden?
R: Als kind was ik bang en echt geen liefheb- 
ber van de tandarts, totdat ik op een gegeven 
moment werd behandeld op een manier die me 
erg aansprak. Die tandarts legde veel uit, zodat 
ik het zelfs interessant begon te vinden, zo 
interessant, dat ik later ook tandarts ben 
geworden. Ik wil proberen die behandelmetho- 
de, met de vertrouwensband te evenaren. 
Vooral bij kinderen is dat erg belangrijk.
Het blijft een boeiend vak, omdat er veel 
verandert de laatste jaren, zowel aan technie- 
ken als aan de materialen, denk maar aan de

C.V. installatie

Bokkinghangen en 

Barentszstraat 

Labor 7 en 8

Even de stand van zaken over de vervanging 
van de C.V. kachels in de complexen Labor 7 
en 8. In een vergadering met vertegenwoordi- 
gers van de woningbouwvereniging op 13 april 
1989 hebben wij als AKZ aangedrongen om 
nadere informatie naar de bewoners te sturen, 
daar ons steeds werd gevraagd, op ons spreek- 
uur en vooral op straat, wanneer wordt er nu 
eens begonnen met de vervanging van de 
CV-kachels. In een brief aan de bewoners d.d.
21 april werd meegedeeld dat er van de 158 in 
januari 1989 145 accoordverklaringen waren 
terugontvangen. Het grootste deel van de 
bewoners kozen voor een Comby kachel die 
zowel warmte als warm water levert. Enkele 
bewoners willen de geiser houden en kiest voor 
een enkelvoudige kachel die alleen warmte 
levert. Doordat er door verschillende bewoners 
bezwaar wordt gemaakt over de voorgestelde 
plaats van de nieuwe kachel heeft men een 
technisch bureau opdracht gegeven de bezwa- 
ren op te lossen. De bewoners die de accoord- 
verklaring nog niet hebben ingeleverd zullen 
persoonlijk worden bezocht. Als het werk 
aanbesteed is aan een aannemer hoopt men zo 
spoedig mogelijk te beginnen met de vervan- 
ging van de ketels, zodat het grootste gedeelte 
voor de bouwvakvakantie eind juli 1989 klaar 
is, de rest van de kachels wordt na de vakantie 
vervangen, zodat voor de start van het nieuwe 
stookseizoen half oktober 1989 alle kachels zijn 
vervangen.

AKZ

kolofon

De Buurtkrant is een uitgave van het Aktie 
Komité Zeeheldenbuurt, het Comité Wijkver- 
betering spaardammerbuurt en het Wijkop- 
bouworgaan spaardam.
Het redaktieadres is: ?olanenstraat 174, tel. 
829773■
De ondertekende stukken vallen onder verant- 
woordelijkheid van de redaktie. 
u kunt artikelen, brieven, opmerkingen, sug- 
gesties sturen naar het redaktieadres.
De redaktie behoudt zich het recht voor stuk- 
ken niet te plaatsen.

Aan dit nummer werkten mee:
Bob Morriën. Gerda Lasschuit, Bert Helmers 
en Joger de Jong.

Drukkerij: Dijkman.

Oplage: 7.500 expl.

Inleverdatum kopij voor volgende nummer:

6 juni

FIETS 
DEMONSTRATIE

غ JUNI أمح�تمح'ي 10
ة

Zclt.

— schonere lucht in Amsterdam
— meer ruim te voor de ftetser en de voetganger
— géén nieuw e parkeergarages in de stad
— géén 2e Coentunnel/W estrandweg en andere 

nieuwe snelw egen naar de stad
— géén 4-baans IJ-B©ulevard

Laatste vergadering van de wijkraad dit 
seizoen
Vergadering soeiaal-medisehe werkgroep. 
Vergadering dagelijks bestuur. 
Kinderfeest in buurthuis Verzet. Afslui- 
ting van het seizoen van de kinderaktivi- 
teiten in Verzet ?iraat. Toegang gratis. 
Bingo in Buurthuis Verzet. Toegang gra-

Werkgroep IJ-as-west.
Vergadering van het deelgebied IJ-as west 
op het stadhuis.
Vergadering van de Beheergroep open- 
bare Ruimte, Tasmanstraat 11-a.

15 iuni 20.00 uur

19 juni 1 0 0 uur و.
20 juni 20.00 uur
21 juni 14.00 uur

21 juni 13.00 uur

21 juni 20.00 uur
22 juni 20.00 uur

27 juni 20.00 uur

In leverda ta
™orbu^tkrant:6juni Verschijningsdatum: 22 juni

Wilt u dat uw aktiviteit ook verm eld w ordt in dit overzicht, dan kan dat mits u uw 
gegevens tijdig doorgeeft aan de redaktie.
De redaktie aanvaard t geen aansprakelijkheid voor onjuiste opgaves en/of het niet 
doorgaan van vergaderingen en bijeenkom sten. Wilt u het zeker w eten bel dan 
even m et de adm inistratie van het wijkopbouw orgaan tel. 829773.

Vergadering cws, ̂arndam m erstraat 
143
?rijsklaverjassen in Verzet. £lke donder- 
dagavond t/m 6 juli 1989. Toegang / 2.50 
Afsluiting van het seizoen. Feestelijke 
avond met dans en muziek voor iedereen 
in de buurthuizen Verzet en De ?iraat (let 
op affiche voor aanvang en programma) 
Volleybaltoernooi op het Zaandammer- 
plein door Verzet/?iraat. ?er volleybal- 
team (8 pers,) / 5,- Incl. soep en stok- 
brood
?rijsklaverjassen in Verzet. £lke maan- 
dagmiddag t/m 3 juli 1989. Toegang 
ƒ2.50.
Redaktie Buurtkrant.
Vergadering van het dagelijks bestuur. 
Bingo in buurthuis Verzet. Toegang gra-

Rommelmarkt in De Piraat.
Toegang gratis.
Thema-avond over zelf dokteren in het 
Houtrak, Houtrijkstraat 114 (zie voorpa- 
gina).

ljuni 20.00 uur 

ljuni 20.00 uur 

2 juni

4 juni 12.00 uur

5 juni 13.00 uur

6juni 19.00 uur
6 juni 20.00 uur 
7juni 13.00 uur

8junil4.00 uur- 
16.00 uur 

13 juni 20.00 uur


